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S2013/4687/FST (delvis)
S2013/7024/FST (delvis)
S2013/7943/FST (delvis)

Socialdepartementet

Myndigheten för handikappolitisk
samordning
Arenavägen 63
121 77 Johanneshov

Uppdrag att förbereda inordnande av vissa uppgifter från
Hjälpmedelsinstitutet
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam) att förbereda inordnande av de uppgifter i Hjälpmedelsinstitutet (HI) som bedöms vara ett fortsatt statligt åtagande i Handisam
den 1 maj 2014.
Vid genomförande av uppdraget ska Handisam beakta 6 b § lagen
(1982:80) om anställningsskydd.
Handisam ska i genomförande av uppdraget ha en fortlöpande dialog
med Hjälpmedelsinstitutet och Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Handisam ska även samråda med funktionshindersorganisationerna i
enlighet med artikel 4.3 i konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Handisam ska vidare samråda med Arbetsgivarverket samt särskilt beakta
behovet av att hålla personal vid berörda verksamheter informerad.
Handisam ska senast den 14 februari 2014 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna en redovisning av hur arbetet med uppdraget
fortskrider. Redovisningen ska hänvisa till de diarienummer som detta
beslut har.
Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens godkännande i nödvändiga
delar.
Skälen för regeringens beslut

För att ge bättre förutsättningar för ett mer effektivt och kunskapsbaserat arbete kring ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning har regeringen i Budgetpropositionen för 2014
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(prop. 2013/12:1, utgiftsområde 9, s. 132) aviserat en organisationsförändring som syftar till att skapa en samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området. Utgångspunkten är den översyn som har
gjorts inom ramen för departementspromemorian En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området (Ds 2013:40).
Organisationsförändringen innebär att de delar av den ideella föreningen
Hjälpmedelsinstitutets (HI) verksamhet som bedöms vara ett fortsatt
statligt åtagande inordnas i Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). Detta förutsätter att Hjälpmedelsinstitutets medlemmar, staten och Sveriges Kommuner och Landsting, beslutar att upplösa
föreningen.
Hjälpmedelsinstitutet (HI) höll den 6 november 2013 en extra föreningsstämma vid vilken frågan om HI:s upplösning och därtill hörande
frågor behandlades.
Närmare om uppdraget

Genom ovanstående organisationsförändring får Handisam ett utökat
ansvarsområde. Regeringen har därför aviserat att Handisam kommer att
byta namn den 1 maj 2014, dvs. vid den tidpunkt då de uppgifter i Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara ett fortsatt statligt åtagande inordnas i
Handisam. Det nya namnet Myndigheten för delaktighet ska bättre
spegla Handisams utökade uppdrag och det tvärsektoriella perspektivet
samt uppgiften att stimulera och utveckla kunskapsbildningen på
området.
I arbetet med att inordna de delar av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet
som bedöms vara ett fortsatt statligt åtagande ska utgångspunkten vara
den inriktning som anges i departementspromemorian En samlad
organisation på det funktionshinderspolitiska området (Ds 2013:42).
Promemorian har remissbehandlats. I Budgetpropositionen för 2014
anger regeringen att remissynpunkterna utgör ett värdefullt underlag i
det fortsatta arbetet.
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Tarja Birkoff
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